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Den internationella kvinnorösträttskongressen
i Stockholm.

h.

Förhandlingarna.

Måndagen den 12 hade gått under förberedande ar
bete, högtidligheten vid kongressens officiella öpp
nande och den stora mottagningsfesten på Royal. På tis

dagen började själfva förhandlingarna, hvilka, under Mrs 
Catts kända eminenta ledning, genomgående präglades af 
koncentration och målmedvetenhet. Den ordning och tyst
nad, som härskade i detta stora kvinnoparlament, var 
anmärkningsvärd, inga hviskande öfverläggningar,, inget1 
onödigt kommande och gående. Förfrågningar, eller 
hvad andra meddelanden som kunde ifrågakomma, ned- 
skrefvos på papper och befordrades ljudlöst och snabbt 
af de uppmärksamma, allestädes närvarande ”pagerna”, 
de tjänstgörande studentskorna. Tre ”sergeants-at-arms”, 
utländska delegerade, utsågos dessutom af Mrs Catt för 
att bevaka dörrarna, så att ingen kom igenom under på
gående anföranden. Ordningen var också, såsom sagts, 
mönstergill.

Den första af de frågor, som upptogos till diskussion 
— sedan Martina Cramers i egenskap1 af redaktör för Jus 
Suffragii redogjort för detta det officiella internationella 
rösträttsorganets ställning och ekonomi och Mrs Coit, 
Alliansens skattmästare, uppläst en kortare revisionsbe
rättelse — var frågan om huru de länder, som tillerkänt 
kvinnorna politisk rösträtt, bäst och effektivast skola kun

na lämna material till agitation, gendrifva oriktiga påstå
enden och understödja det internationella rösträttsarbetet. 
Diskussionen blef särdeles liflig; Miss C. E. Marshall,
England, inledde den med att förorda inrättandet af en
kvinnlig pressbyrå, som skulle blifva en sorts rösträttens 
telegrambyrå och som skulle kunna lämna den officiella 
telegrambyrån godt material och förekomma oriktiga no
tiser och uppgifter. Från annat håll framhölls vikten af 
att kvinnorna i de länder, där K. P. R. införts, skulle
sprida uttalanden af män angående verkningarna af kvin
nans politiska likställdhet och påpekades huru värdefulla 
sådana meddelanden äro för främjandet af saken, då män
nen fästa sig vid mäns uttalanden. Den australiska re
geringens resolution af år 1910 hade också visat sig 
särdeles verkningsfull. Dr Louise Qvam, Norge, framhöll 
hvilken nytta det varit för Norge, där ett ganska starkt
religiöst motstånd förekommit, att ha fått del af de be
römmande omdömen, som höga kyrkliga dignitärer i län
der med K. P. R. afgifvit om verkningarna af densamma, 
i det de varmt förordat kvinnorösträtten såsom ett säkert 
medel att motarbeta sociala missförhållanden.

Vidare betonades under diskussionen nödvändigheten 
af att bekämpa den orättvisa kritik af rösträttsrörelsen, 
som ofta kommer till synes i pressen, vikten af sakkunni
ga artiklar, som framställa saker och förhållanden i dess
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rätta ljus. — Fröken Stenfelt, Finland, uppläste ett utta
lande från fröken Vera Fljelt, som påpekade att intet så 
effektivt motverka inkorrekta uppgifter som att publi
cera siffror och fakta; hon hänvisade i detta samman
hang till de finska landtdagsprotokoU, som fu-nnos till
gängliga på litteraturutställningens bord och hvars siff
ror ovedersägligt bevisade hvad del de finska kvinnorna 
tagit i landtdagsarbetet.

Dr Käthe Schirmacher framhöll hvilken nytta det skul
le vara för den kvinnliga rösträttsrörelsen om man kun
de få till stånd en kvinnlig skämttidning. De flesta vitsar
na göras nu på kvinnornas bekostnad, löjets vapen är verk
samt och borde nu af kvinnorna riktas mot männen. Som 
ett särdeles verksamt medel att få bort oriktiga notiser 
och förvrängda uppgifter om rörelsen i pressen, ansåg 
dr Schirmacher vara om kvinnliga abonnenter på en tid
ning, så fort oriktiga uppgifter inflyta i tidningen, vän
de sig till redaktionen och begärde beriktigande af dessa 
och, om detta icke gjordes, uppsade sin prenumeration. 
”Intet är så smärtsamt för en tidningsredaktör, som att 
förlora en prenumerant; för att förekomma detta gör han 
allt”, slutade dr Schirmacher, lifligt applåderad.

Rosika Schwimmer, kongressens populära debattör 
och lifliga talarinna, ansåg att Jus Suffragii borde utvid
gas och på så sätt i mera utsträckt bemärkelse bli det 
internationella befordringsmedlet i pressen för rösträttsrö
relsen. Några dilettantblad med obetalade artiklar böra 
ej ifrågakomma. Hon omtalade att den ungerska tidning, 
i hvilken hon medarbetade, har en stående rubrik: Wenn 
das die Frauen thäten, och att därunder infö
res efter hvarannat dumheter och tanklösheter, som m ä n 
låta komma sig till last, och att den lilla afdelningen vi
sat sig särdeles god såsom motvikt mot det löje, som 
så ofta sprides öfver kvinnorna. Kvinnorna måste börja 
med att vara litet mindre undfallande och tålmodiga, ytt
rade Rosika till sist under lifliga applåder.

Fru Anna Wickséll rekommenderade prof. Reuter- 
skiölds utredning såsom ett dokument angående verknin
garna af K. P. R. i de länder där den införts. Prof. 
Reuterskiölds utredning blef emellertid vid ett senare till
fälle föremål för en längre debatt, hvarunder påpekades 
en del oriktiga upplysningår, som däri förekomma, och 
mötet beslöt då att tillsätta en kommitté, som skulle rätta 
de nu förekommande oriktigheterna, hvarpå dessa rättel
ser skulle tillställas svenska regeringen samt prof. Reu- 
terskiold.

Diskussionen om pressen och öfriga publikationer så
som agitationsmedel hade afbrutits genom Mrs Catts med 
stor entusiasm mottagna meddelande om att en männens 
internationella förening för K. P. R. blifvit bildad. Vi 
ha redan i ett föregående nummer redogjort därför.

En del motioner väcktes redan på tisdagen, bland 
hvilka främst märkes fröken Anna Whitlocks förslag om 
att Alliansen skulle arbeta för att få till stånd en inter- 
parlamentarisk grupp för K. P. R-, i likhet med den exi
sterande interparlamentariska fredsgruppen. När frågan 
kom upp till diskussion, visade det sig att åsikterna om, 
ej att en sådan grupp borde bildas men från hvilket håll
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saken skulle tagas upp, voro ganska delade. Förslaget 
om att de svenska delegerade vid den stundande interpar
lamentariska fredskongressen i Rom skulle taga upp sa
ken ansågs ej lämpligt. Mötet beslöt efter en längre de
batt att öfverlämna frågan till den nyss bildade interna
tionella manliga föreningen för K. P. R.

Rosika Schwimmer, Ungerns energiska representant, 
väckte en hel rad af motioner: om en deputation till Mr 
Asquith med protest mot hans ställning till kvinnoröst- 
rätten i England särskildt i det afseende att detta åter
verkade på regeringens hållning i öfriga länder; om att 
kongressen skulle protestera mot att uttrycket allmän 
rösträtt användes i de länder, där kvinnorna sakna poli
tiska rättigheter; om att de socialdemokratiska kvinnorna 
skulle genom sin internationella byrå skriftligen upp
manas att samarbeta med de borgerliga kvinnorna, när 
den kvinnliga rösträttsfrågan är uppe; om att telegram 
skulle afsändas till ordf. i de större engelska rösträtts
föreningarna, Mrs Fawcett, Mrs Pankhurst och Mrs Des- 
pard med anledning af det stora demonstrationståg, som 
i dagarna skulle draga genom Londons gator, m. m., 
m. m.

Telegrammet till Mr Asquith afslogs, då man ansåg, 
att man gjorde honom- för stor ära med detsamma. Den 
föreslagna protesten mot uttrycket allmän rösträtt, när 
kvinnor voro uteslutna, antogs enhälligt. Motionen an
gående uppmaningen till de socialdemokratiska kvinnor
na att samarbeta med de ”borgerliga”, när den kvinnli
ga rösträtten är uppe i ett land, antogs i en af Miss 
Anna Shaw förändrad form, nämligen att rösträttsför
eningarna i de respektive länderna skola uppmana alla 
kvinnogrupper, som- förfäkta rösträtten, att kraftigt sam
arbeta när vår fråga är särskildt aktuell.

Danska delegationen väckte genom sin ordförande, 
fröken Ebne Hansen, motion om att ett hälsningstelegram 
skulle afsändas till den svenska Landsförenin-gens ord
förande, doktor Lydia Wahlström, hvilket enhälligt an
togs. Fröken Anna Whitlock föreslog ett tacksägelsetele
gram till Australiens parlament för dess hållning till 
kvinnornas rösträttsfråga. En tacksamhetsadress till fröt- 
ken Lotten von Kræmer för gåfvan af baneret beslöts, 
likasom ett tacksamhetstelegram till den amerikanare, som 
samtidigt med fröken von Kræmer skänkt ett belopp till 
baneret, hvilket sedan användes till en flagga. Ett
lyckönskningstelegram till Island med anledning af 
det nya universitetets i Reykiavik invigning, vid hvilket 
kvinnor, äfven1 såsom universitetslärare, få sam
ma rättigheter som männen, beslöts äfven.

Ett förslag, som föranledde en stunds diskusston, var 
det af den franska delegerade M:lle Belle väckta förslaget 
om att alla nationers rösträttsföreningar skulle på samma 
dag celebrera minnet af pion-iären i sitt land. Förslaget 
bordlädes.

Fröken Vera Hjelt, Finland, väckte ett förslag om att 
kongressen skulle tillsätta en kommitté för upprättandet 
af statistiska tabeller rörande kvinnans sociala oc-h ekono
miska ställning — ”då siffror tala bättre än något annat”. 
Förslaget antogs enhälligt och uppdrag gafs åt Alliansens
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styrelse att utse 3 personer såsom sittande i kommittén. 
Kommittéledamöter blefvo, förslagsställaren fdoken Vera 
HJelt samt fröken Betzy Kjelsberg, Norge, och Mrs Cob- 
clen-Sanderson, England.

Ett förslag från franskt håll att kongressen skulle till
ställa de olika ländernas nationalförsamlingar en petition 
om att genomföra kvinnans likställighet med mannen in
för lagen afslogs enhälligt, då kongressen ansåg att det 
just var för detta Alliansen i sin helhet arbetade och då 
ej behöfde uttrycka det i petitioner. Mrs Corbet Ashbys 
förslag, att Alliansen skulle låta utarbeta en redogörelse 
för de olika ländernas lagar med afseende på kvinnans 
rättsliga ställning, något i likhet med Mrs Mac Lårens 
broschyr och den hos oss af Fredrika-Bremer-Förbundet 
utgifna, antogs efter en längre diskussion.

Rev. Anna Shaw Önskade att kongressen skulle utta
la sin anslutning till den internationella fredsrörelsen samt 
officiellt underteckna Miss Ecksteins fredspetition. Försla
get vann ej större anklang, då det ansågs att främmande 
sträfvanden ej finge förbindas med Alliansens arbete. På 
förslag af Miss Marshall beslöts emellertid att kongres
sen skulle göra ett sympatiuttalande för skilje- 
domsidéen.

Ett för gången af de internationella kongressernas ar
bete viktigt beslut fattades, då man bestämde, att de re
spektive ländernas rapporter skulle i förväg insändas till 
Alliansens styrelse och utgifvas i bokform. På detta sätt 
komma de tidskräfvande rapporterna bort från program
met men äro dock tillgängliga för intresserade.

Ännu en bestämmelse angående tryck gjordes, då dr 
Schirmachers förslag om att Judge Lindsays redogörelse 
för den kvinnliga rösträttens verkningar i Colorado skul
le genom Alliansen öfversättas till franska och tyska och 
utgifvas blef antaget.

En oss svenskar särskildt vidkommande episod i för
handlingarna var då fru Johanne Münter, Danmark, på 
ett extra kvällssammanträde på torsdagen uttryckte sin 
farhåga för att kommande kongresser skulle ha svårt att 
i anordningar och utöfvande af gästfrihet komma upp till 
hvad Sverige vid denna kongress presterat. En viss am 
märkning ur sparsamhetssynpunkt tycktes vara härmed 
förknippad. Den enda närvarande af den svenska dele
gationen, docent Hilma Borelius, uttalade då svenskornas 
önskan att på ett fullt värdigt sätt mottaga sina utländ
ska gäster samt sin vissa öfvertygelse om att allt hvad 
som gjorts först och främst gjorts för att gagna saken. 
De ihållande bifallsyttringar, som följde på detta uttalan
de, vittnade om att detta också var den allmänna upp
fattningen, på samma gång som handklappningarna tyck
tes vara ett kraftigt, mera officiellt upprepande af det er
kännande och den tack f.ör det ståtliga mottagandet, som 
mera enskildt mötte svenskorna från alla håll. Ett utta
lande gjordes emellertid att naturligtvis intet land, som 
mottog kongressen, skulle känna sig förpliktadt att anord
na fester eller utöfva en gästfrihet, som vore tyngande.

Aflämnandet af motioner och de diskussioner, som 
dessa ledde till, afbrötos på bestämda mellantider af upp
läsandet af rapporter. En del länder afstodo från detta,

då de funno att tiden genom de många rapporterna alltför 
strängt upptogs. Från Finland fingo vi emellertid en re
dogörelse för de två, vid den innevarande kongressen an
slutna nya föreningarnas arbete, Miss Hodge lämnade 
en rapport från Australien om i hvad mån man kunde 
anse att K. P. R. förbättrat kvinnornas ekonomiska ställ
ning: förhållandena hade alltjämt förbättrats och sedan 
1902 hade principen lika lön för lika arbete genomförts.

Rapporten från Nya Zeeland med afseende på samma 
fråga visade äfven samma goda resultat. Särskildt nämn
des att lärare och lärarinnor voro likställda och åtnjöto 
lika lön.

Fröken Vera Hjelt lämnade en intressant öfversikt öf- 
ver de verkningar K. P. R. haft för kvinnorna i Finland, 
till sist betonande den betydelse det har att kvinnorna, ge
nom att de tagas med i det politiska lifvet, komma att 
för sig klarare realisera värdet af sitt lands konstitutionella 
rättigheter och vikten af deras bevarande. Detta, af den 
största vikt för hvarje land, var, menade fröken Hjelt, för en 
nation, hvilken kämpade för själfva sin existens som sådan, 
af den mest ingripande betydelse; kvinnorna, med sina 
fulla medborgerliga rättigheter fördubblade antalet af dem 
som, i försvar för landet, kämpade för dess frihet. För 
Finland hade detta varit den betydelsefullaste verkningen 
af K. P. R.

Fru Betzy Kjelsberg talade om förhållandena i Norge. 
Hon framhöll att kvinnorna måste organisera sig obero
ende af männen, då det gäller för dem vitala frågor och 
för att få sin ekonomiska ställning förbättrad, och Miss 
Cameron, U. S. A., framhöll att politiskt oberoende icke 
är liktydigt med ekonomiskt; emellertid syntes i allmänhet 
en förbättring af kvinnornas ställning på arbetsmarkna
den inträda i de länder, där kvinnorna erhållit politiska 
rättigheter.

En af de lifligaste diskussionerna under kongressen 
var den, som utspann sig angående kvinnornas ställning 
till de politiska partierna och huru rösträttsrörelsen skall 
förhålla sig till partierna. I hvilken grad denna diskus
sion var af det mest aktuella intresse för oss här hemma, 
visste väl då endast några få. Alla de erfarenheter, s:om vid 
kongressen framlades, talade emellertid för den från partita
gande fria taktik inom rösträttsarbetet, hvilken ju också hos 
oss hittills fasthållits. I Australien ha kvinnorna erhållit sin 
politiska rösträtt utan att öfvergifva sini politiska neutralitet, 
likaså i de fem amerikanska stater, som gifvit kvinnorna 
politiska rättigheter, likaså i Norge och Finland. Mrs 
Snowden, som talade för England, yttrade att rösträttsrö
relsen där aldrig kan bli en partifråga och uttalade som 
sin bestämda åsikt, att de partitagande kvinnorna voro 
en svaghet för rörelsen. Dr Käthe Schirmacher varnade 
för att frångå rösträttsrörelsens neutralitet. Rev. Anna 
Shaw, Mrs Coit, Anita Augspurg, Lida Fleymann, Daisy 
Minor, Rosika Schwimmer m. fl. af kongressens mest be
tydande medlemmar yttrade sig i samma riktning. M o t 
denna åsikt uttalade sig endast en tyska, Frau Deutsch. 
Fru Anna Wicksells anförande i frågan gaf emellertid en 
antydning om, att ledningen hos oss afsäg en taktikför
ändring, som icke slöt sig till de internationella erfarenheter,
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som här framlagts. Mrs Catt afslutade diskussionen genom 
att precisera, att i denna fråga ingen resolution bör fat
tas, att hvarje land har rätt att i detta för sig bestämma.

Fredagens middagsförhandlingar upptogos af en del 
utomordentligt intressanta anföranden. Fraulein Marie 
Tumowa talade om rösträttsfrågans ställning i Böhmen, 
M:me Compain och M:me Brunschvieg om franska för
hållanden, fröken Petersen om valarbetet i Danmark och 
dr Mia Boissevain om kvinnan och arbetet, Frau Daisy 
Minor redogjorde för de österrikiska kvinnornas strid för 
föreningsrätten och dr Sjiskina-Javein berättade om kvin- 
nosakens framgångar i Ryssland.

Ett högtidligt afbrott i förhandlingarna var den hyll
ning, som bringades Rev. Anna Shaw af Hvita Bandet 
i Stockholm. En deputation från föreningen hade infun
nit sig med blommor, hvilka öfverlämnades till Miss Shaw 
uppe på styrelseestraden. Alla de närvarande togo ståen
de del i den vackra hyllningen.

Kongressens sista ärende var att bestämma hvar nästa 
kongress skulle hållas. Två inbjudningar förelågo, den 
redan vid Londonkongressen af Österrike framställda, 
samt den af Rosika Schwimmer nu å Ungerns vägnar 
framförda. Fru Daisy Minor talade varmt för de många 
skäl, som förelågo för kongressens hållande i Wien, den 
hjälp de österrikiska kvinnorna behöfde i sin kamp. Ro- 
sika Schwimmer talade, med vanlig liflighet, för Buda
pest. Beslutet blef äfven att kongressen skulle hållas där, 
förbunden möjligen med en demonstrationsdag i Wien1.

Härmed var den VI. internationella kvinnorösträtts- 
kongressen afslutad. Ett tack framfördes till de svenska 
rösträttsföreningarna för de utmärkta arrangemangen och 
den storartade gästfrihet, som utöfvats; Mrs Catt uttryckte 
kongressens tacksamhet för det stora arbete sekreterarna 
nedlagt vid förhandlingarna och föreslog att flere med
hjälpare skulle tillsättas vid kommande kongresser, då det 
visat sig att arbetet svällt ut i hög grad. Hälsningar 
från flera länder samt tack till de svenska värdinnorna 
framfördes. Till slut hurrades för Mrs Catt och kon
gressen var upplöst.

Möten och fester.
Af de stora möten, som anordnats, var utan tvifvel 

det på Operan det mest imponerande. Den stora lo
kalen var fylld från golf till tak för att använda detta 
uttryck; på scenen, som var ståtligt dekorerad med blad
växter och blommor, hade Alliansens styrelse tagit plats, 
omgifven af aftonens talarinnor, kongressens mest bemärk
ta gäster samt de svenska värdinnorna.

Fröken Helena Westermarck, Finland, talade först, på 
franska, ett stilla och varmt anförande, — bakom hvilket 
man kände hvad af svårigheter och tryck som de finska 
kvinnorna — samt med hela landet — lida under.

Därnäst kom Rosika Schwimmer, den unga, segervissa 
representanten för Ungern. Hennes liffulla anförande fylldt 
af lustigheter — men också af kritik och ”kvinnlig” lo
gik, djärf nog att gå illa åt den ”manliga” — hälsades 
med entusiastiska applåder.

Och så steg Selma Lagerlöf upp i den blomstersmyc- 
kade talarestolen. Det var säkerligen för de många af

tonens stora moment, för utländingar som för svenskar. 
Jag vill icke här söka återge hennes anförande, det finnes nu 
tillgängligt i tryck, i oförkortad form, här är endast plat
sen att konstatera den andaktsfulla tystnad, under hvilken 
det åhördes, samt de fullkomligt bedöfvande bifallsyttrin- 
gar, som det väckte. Själf föreföll Selma Lagerlöf djupt 
rörd.

Mrs Ethel Snowdens glänsande föredrag, medryckande 
genom den värme och öfvertygelse det andades, var väl 
bland de mest lifvande och väckande vi här i Sverige fått 
hö;ra. Anita Augspurgs öfverlägsna framställning af tys
ka förhållanden, af de oerhörda svårigheter de tyska 
kvinnorna ha att kämpa emot, på sitt sätt —, i sin klarhet 
och saklighet — af enastående värde. Och Miss Shaws 
slutanförande, humoristiskt, men varmt och djupt kändt, 
en af dessa skatter, som man gömmer i sitt hjärta.

Det stora f r i 1 u f t s m ö t e t på Skansen var äf
ven en af kongressens succéser, tack vare det vackra vä
der, som en nådig försyn anordnade. Rundt de tvänne 
talarstolarna, på Renberget och Solliden, stodo tätt pac
kade åhörareskaror, och de skandinaviska och utländska 
talarinnorna hälsades med lifliga bifallsyttringar. På dans
banan gick våra folkdanser med vanlig fart och schvung, 
på Högloftet sjöngo Sven och Lisa Scholander sina visor 
och i Bragehallen fraterniserade man vid té och bredda 
smörgåsar. Den nordiska sommarnatten stod dårande och 
ljus kring Skansens höjder — och främlingarna glömde 
huru dygnet skred.

Afslutningen blef internationell dans på dansbanan, 
Rosika Schwimmer svängde omkring mied Martina Kra
mers och andra följde exemplet.

Vagnpromenaden torsdag middag blef till en 
lika vacker som storartad demonstration. Ett 80-tal eki- 
pager, alla prydda med rösträttsflaggor i Alliansens fär
ger, startade från Grand Hôtel, i en lång slingrande rad 
genom gator och avenyer. Utanför Lotten von Kræmers 
bostad höll den första vagnen och hela kortégen blef hej
dad, där den i en lång rad drog sig om Villagatan och 
Karlavägen. Fru Ann Margret Holmgren aflämnade alla 
deltagarnas kort, och så fortsattes färden förbi det fön
ster, från hvilket den åldrade diktarinnan viftade sin häls
ning. Valhallavägen, Karlavägen och Narvavägen, öfver 
Djurgårdsbron och ut under Djurgårdens gröna träd
kronor rullade vagnarna, i en lång lysande rad. Rundt 
om Djurgårdsbrunn och Manilla gick vägen tillbaka öfver 
slätten och förbi Hasselbacken. Öfverallt viftades vänliga 
hälsningar. Och solen sken — och det var solsken i sin
nena.

Mötet i Folkets hus var de Skandinaviska ta- 
larnes möte. Som ordförande satt fröken Anna Lind
hagen. Hr Carl Lindhagen var aftonens förste talare och 
lämnade en i breda linjer lagd historik af den skandi
naviska kvinnorösträttsrörelsen. Fru Gina Borchgrevink, 
Norge, talade om kvinnorörelsens strider, och Vera Hjelt 
om det sociala och politiska samarbetet mellan män och 
kvinnor i Finland. Dr Gulli Petrinis afslutningsföredrag 
utgjorde en skarp kritik af regeringens och högerns håll
ning i den kvinnliga rösträttsfrågan.



DAGNY 309

Medborgarmiddagen på Hasselbacken 
bief en af kongressens angenämaste fester. I den stora 
salen var sittande middag serverad för ungefär femhund
ra personer . Den lysande samlingen upptog många re
presentativa personer äfven utom kongressdeltagarna, bi
skop von Schéele, i biskopskors och ordnar, främst att 
nämna. Bland talens långa rad, som! inleddes med ett 
välkomsttal af fru Lizinka Dyrsen, är också biskop 
Schéeles tal att nämna; för öfrigt hölls det tal på nor
ska och danska, franska, tyska och engelska, och af en 
holländska — på svenska. Det framkallade naturligt nog 
ljudliga bifallsyttringar.

Mötet i K. F. U. K. hölls under fröken Anna 
Roos’ ordförandeskap. Talare voro pastorskan Blauen- 
feldt, Danmark, Mrs Corbet Ashby, England, docent Hil
ma Borelius, Lund, och Rev. Anna Shaw. Lifliga bifalls
yttringar följde på de olika anförandena. Miss Shaws, 
humoristiskt och starkt personligt som det var, blef fö
remål för särskilda ovationer.

Afskedsfesten var Stockholmsföreningens Saltsjö- 
badsmiddag. Det härligaste väder gynnade den 
vackra festen, som efter middagen fortsattes ute med tal 
och ovationer. Främst är bland dessa att nämna Mrs 
Chapman Catts stora tal, däri hon tackade alla kongress
deltagarna samt uttalade sina bästa välgångsönskningar 
för hvarje land särskildt i dess sträfvanden. För Selma 
Lagerlöf talade direktör Ernst Beckman, fröken Annie 
Furuhjelm framförde kongressens tack till Mrs Catt, dr 
S. A. Fries talade om hemmet, kvinnan och staten, och 
Frau Anna Lindemann framhöll i ett humoristiskt anfö
rande, att det ej var rösträttskvinnorna, som det var nå
got märkvärdigt med, såsom' folk tror, utan att det var 
deras m ä n, som voro märkvärdiga, ty de skilde sig från 
andra män däruti att de ville att deras hustrur skulle va
ra vakna och samhällsintresserade, de ville nämligen ha 
dem till medarbetare i hem och samhälle.

Hemfärden i den ljusa sommarnatten, med tre för
hyrda ångare, var stämningsfullt vacker. Ötver tysta fjär
dar och under en himmel, där solnedgångsglansen ännu 
dröjde som ett skimmer, drogo båtarna sin väg — och 
främlingarna togo den vackra bilden af det ”tysta” landet, 
som en talare kallat det, med i sina hjärtan.

♦ *
<

Utfärder till Gripsholm, Uppsala, Visby och Lappland 
hade som bekant anordnats omedelbart efter kongressens 
afslutning.

Ellen Kleinem.

L. K. P. R:s centralstyrelse
möte.

Det extra centralstyrelsemöte, som utlysts af L. K. P.
R., hölls tisdagen den 20 dennes i Stockholm un

der fröken Anna Whitlocks ordförandeskap. Endast 42 om
bud voro: närvarande.' Till sekreterare utsagos fru Ester Briss- 
man, d:r Sofia Holmgren och fröken Ingrid Bergius.

Presskommitterade blefvo fruarna Klara Lindh, Gerda 
Hellberg och Gulli Petrini.

Ordföranden framförde Centralstyrelsens tack till alla 
som nedlagt arbete på anordnandet af den internationella 
kongressen, särskildt till fröken Signe Bergman och fru 
Ezaline Boheman, samt till landsortsföreningarna, som 
genom sina pekuniära bidrag åstadkommit själfva grun
den till byggnaden.

Från dr Lydia Wahlström förelåg en skriftlig afsägel
se af ordförandeskapet i landsföreningen på grund af 
sjukdom. Centralstyrelsen beslöt enhälligt att uttala sitt 
tack till dr Wahlström för det arbete hon som ordföran
de utfört. Vice ordföranden, fröken Signe Bergman, fun
gerar som ordförande till årets slut.

Enhälligt antogs ett sedan föregående centralstyrelse
möte hvilande stadgeändringsförslag, hvilket bl. a. möj
liggör att till landsföreningens ordförande kan väljas en 
utom Stockholm bosatt kvinna. Detta förslag utgår nu 
till landsortsföreningarna för slutligt afgörande. Ett nytt 
stadgeändringsförslag, enligt hvilket Landsföreningen kan 
upptaga direkt anslutna medlemmar, antogs hvilande.

Till kommitté för att planlägga anordnandet af fru 
Martina Bergman-Österbergs föreläsnings- och instruk
tionskurser i samhällslära valdes: fröken Anna Whitlock 
och dr Lydia Wahlström, Stockholm, fru Anna Wicksell, 
Lund, fru Klara Lindh, Gäfle, och fröken Signe Wollter, 
Trollhättan, med friherrinnan Ebba Palmstierna och frö
ken Axianne Thorstenson, Stockholm, som suppleanter.

Därefter öfvergick man till frågan om Landsförenin
gens ställning vid de nu stundande Andrakammar-valen.

Efter en liflig diskussion, under hvilken olika menin
gar gjorde sig gällande, antogs följande resolution:

”Af statsministerns afvisande svar till centralstyrelsen 
i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt i janu
ari 1911 liksom af riksdagsdebatterna och voteringsresulta- 
ten i maj samma år framgår otvetydigt att Landsförenin
gen för uppnående af sitt mål intet understöd har att vän
ta af den nuvarande regeringen eller högerpartierna. Med 
beklagande häraf betonar Landsföreningen att högern 
framtvingat den nuvarande situationen. Landsföreningen 
vill sålunda under de stundande Andrakammarvalen un
derstödja endast de partier, som' upptagit kvinnans poli
tisk rösträtt på sina program och arbetat för den inom 
riksdagen.

De medlemmar af F. K. P. R., hvilkas allmänna po
litiska åskådning hindrar dem att deltaga i detta valar
bete, må i stället arbeta för vår rösträttsfråga inom kvin
nornas egna led”.

Beslut fattades att Landsföreningen skulle sända kvinn
liga talare till vänsterns valmöte och plan uppgjordes 
för organisationsarbetet.

Sedan fröken Whitlock uttalat sin glädje öfver den so
lidaritet mellan kvinnorna, som tagit sig uttryck i dagens 
förhandlingar och beslut, afslutades mötet.

Förnya ofördröjligen Er prenumeration!

GAHNS Normal-, Skrif- och Kopie-BIäck, af Kungl. Kontroll- och Justeringsstyrelsen godkändt
som Svenskt Normal-Bläck, tillverkadt af Henrik Gahns Aseptin-Amykos-Aktiebolag 
Upsala. Flyter lätt, kopierar utmärkt, bildar ej bottensats, är mycket hållbart och an
griper ej pennan. -------- --
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L. K. P. R:s afgående 
ordförande.

Doktor Lydia Wahlström.

När fröken Anna Whitlock, Landsföreningens för 
kvinnans politiska rösträtt första ordförande, med 
1908 års utgång afgick från sin kräfvande plats som leda

re af den svenska rösträttsrörelsen, var det doktor Lydia 
Wahlström som trädde i hennes ställe. Det var med 
glädje — när nu rörelsens organisatör af personliga 
skäl såg sig nödtvungen att draga sig tillbaka —i som 
man i spetsen för rörelsen hälsade ett namn med så
dan klang som doktor Wahlströms. Genom! sitt skrift- 
ställarskap hade hon åt sig vunnit beundran och er
kännande i vida kretsar, genom sin föreläsningsverk- 
samhet hade hon gjort sig personligen känd så goctt 
som öfver hela landet och genom det upplysningsar
bete hon därunder bedrifvit direkt som indirekt kraf
tigt arbetat för rösträttssaken. 1 doktor Wahlströms 
öfvertagande af ordförandeskapet för L. K. P. R. låg 
väl äfven en garanti för att den samlingstanke, som 
varit den ledande vid organiserandet af rörelsen, skul
le komma att fortlefva. Under de år doktor Wahl
ström stått som rösträttsrörelsens främsta ledare är 
det säkerligen också i en ganska stor utsträckning, 
som hennes namn verkat sammanhållande.

När hon nu lämnar sin ledareplats är det i en 
stund, då den svenska rösträttsrörelsen har stått in
för ett viktigt afgörande, ett beslut, som har gått i 
riktning emot den princip, på hvilken rörelsen 
hittills varit baserad. Hvarthän detta kommer att leda veta 
vi icke. Men vi tacka doktor Wahlström för den tid, 
under hvilken hon hållit rörelsen samman, och vi 
uttrycka vår lifliga förhoppning om att hon genom 
sin upplysningsverksamhet, sin eminenta begåfning 
som föreläserska alltjämt skall arbeta i och för röst
rättsrörelsen, den sak, som ligger oss alla så varmt 
om hjärtat.

Det behöfves alla krafter för att stödja och 
främja den.

Ellen Kleman.

Till förlikningsbillens 
historia.

Enligt Daily News för den 17 juni har Mr Asquith 
nu gifvit ett bestämdt och tillfredsställande svar på Lord 
Lyttons frågor angående de lättnader regeringen utlofvat 
för förlikningsbillens behandling under ”nästa parlaments
session”. Regeringen hade som bekant gifvit löfte om 
”en veckas tid,” men Lord Lytton säger på FörlikningS- 
kommitténs vägnar, att denna hoppas, att ordet ”vecka” 
icke skall tagas i ordets bokstafliga betydelse, utan att 
motionen skall komma i åtnjutande af de förmåner, som 
den skulle ha fått, om den varit regeringsförslag. Och 
Mr Asquith' har på dessa frågor den 16 juni skriftligt 
svarat, att uttrycket vecka skulle tolkas med skälig tänj
barhet (reasonable elasticity) samt att ”ehuru regeringen 
har delade åsikter angående billens förtjänster, är den 
enhällig i sitt beslut att icke endast efter bokstafven, utan 
också till andemeningen hålla det löfte om lättnader, som 
jag på dess vägnar afgaf före de sista allmänna valen.”

Vid en diskussion på aftonen den 16 af premiärmi
nisterns skrifvelse, fortsätter Daily News, uttalade en 
medlem af Women’s Freedom League’s styrelse sin stora 
tillfredsställelse öfver ordalagen däraf. Den innebar ett 
löfte, icke allenast om lättnader, utan om beviljande 
af rösträtt åt kvinnor nästa år. Mr Asquiths 
bref innehöll ett mera bestämdt uttalande i saken än de 
någonsin förut kunnat få.

Ellen Wester.

Ett tack och en hälsning från Finland.
Från andra sidan Bottenhafvet har till redaktionen telegrafiskt 

anländt nedanstående varma tack för kongressdagarna i Stockholm. 
Det är oss en glädje att få offentliggöra detsamma. Kärt som 
det var för oss att mottaga de många främmande gästerna, från 
vidt skilda håll, var detta framför allt så förhållandet med syskon- 
landens representanter. Den erkännsamma hälsning, som här 
sändts oss, fyller därför våra hjärtan med glädje.

Helsingfors d. 23. 6. 11.
Redaktionen af Dagny.

De oförgätliga minnen vi hemfört från kongressda
garna mana oss att anhålla det ni ville framföra vårt 
varmaste tack till alla de kvinnor i Sveriges vida bygder, 
hvilka genom arbete och hängifvenhet för vår gtemensam- 
ma sak bidragit till detta utomordentligt vackra vittnes
börd om äkta svensk gästfrihet. Fast öfvertygade om 
att de svenska kvinnornas målmedvetna sträfvanden snart 
skola krönas med framgång sända vi systerlig hälsning 

Finska delegerade vid Rösträttskongressen.

Genom att säga »människan som kvinna» eller 
»människan som man» har man stadfäst något, som 
hvarken kan skiljas från mannens eller från kvinnans 
idé, nämligen just det gemensamma, som för det 
mänskliga tänkandet utgör människans artkaraktär.

Kosa Mayreder (»Kvinnlighet, manlighet och mänsklighet»).
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L. K. P. R. och den poli
tiska neutraliteten.

Samtidigt med att vi här nedan, lämna plats för fröken Anna 
Whitlocks försvar af det beslut, som vid extra sammanträde i 
Stockholm den 20 dennes med medlemmar af L. K■ P■ R:s Cen
tralstyrelse fattades, få vi betona, att tidningen icke redaktionellt 
uttalar sig i frågan. Vi känna emellertid vår plikt att låta de 
olika meningarna — såväl för som emot — fä komma till synes 
i Dagnys spalter.

f uttalanden i en del högertidningar framgår, att en 
missuppfattning gjort sig gällande i fråga om Central

styrelsens i L. K. P. R. resolution, som går ut på att vid 
årets val till Andra kammaren söka understödja vänster
partierna. För undvikande af missförstånd torde en utred
ning angående den nuvarande politiska situationen och 
den af densamma föranledda taktikens innebörd vara på
kallad.

Den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen har från för
sta ögonblicket af sin tillvaro byggt på den politiska neu
tralitetens breda grund och därigenom kunnat kring sitt 
mål samla kvinnor från alla samhällsklasser och alla par
tier. Förhoppningen att alla politiska partier ville med
verka till lösningen af en fråga, som skulle tillföra dem 
alla nya krafter, var redan från början stark och under
hölls af erfarenheter från Finland och Norge, där par
tierna, hur vidt skilda de i öfrigt voro, dock enades 
på denna punkt, så att kvinnorna kände och erkände, att 
alla landets män gjort dem rättvisa.

De svenska rösträttskvinnorna ha haft denna tanke så 
kär, att de endast nödtvunget och steg för steg kunnat 
uppgifva sin förhoppning. Det ligger i sakens natur, att 
de frisinnade skulle vara lättare att vinna fot kvinnoröst- 
rätten än de konservativa. Därför ha äfven ytterst små 
utslag af tillmötesgående från högern hälsats med glädje 
af kvinnorna. Men år från år ha dessa blifvit mindre, 
tills kvinnorna efter regeringsschefens afvisande svar och 
debatterna samt voteringsresultatet i Första kammaren i 
år måste medgifva för sig själfva, att förhoppningarna om 
alla partiers medverkan till en snar lösning af frågan 
vore grundlösa, ja, att högern beredde sig att från upp- 
skjutningspolitik öfvergå till principiellt motstånd. Å and
ra sidan hade vänsterpartierna icke blott upptagit kvin
norösträtten på sina partiprogram, utan äfven för hvarje 
år arbetat ifrigare för den inom riksdagen. En af hö
gerns egna kvinnor formulerade förtviflad situationen med 
orden: ”(Högern drar sina kvinnor som med korkskruf 
öfver till vänstern.”

Men hvarför kunde icke L. K. P. R- nöjt sig med 
att, såsom vid föregående Andrakammarval, arbeta för de 
män, som voro anhängare af kvinnornas politiska med
borgarskap, till hvilket parti de än hörde? Helt enkelt 
därför, att den proportionella valmetoden gör ett sådant 
tillvägagångssätt omöjligt. Ehuru metoden nu för första 
gången tillämpas på val till Andra kammaren, har er
farenheten från landstings och kommunala val tillräckligt 
visat, att endast partilistor ha vid valen någon utsikt till 
framgång. Valarbete för att söka säkerställa e n höger
anhängare af den kvinnliga rösträtten skulle i själfva 
verket bli ett arbete för att invälja flera motståndare,

där icke slumpen sammanförde på en högerlista flera af 
våra inom partiet fåtaliga vänner.

Centralstyrelsen i L. K. P. R. hade vid de stundande 
valen faktiskt endast två vägar att välja emellan, antingen 
att alls ingenting göra eller att söka hjälpa de partier, 
som tagit sig an deras sak. Men styrelsen i en lands- 
förening, som har till uppgift att arbeta för rösträtt för 
kvinnor på samma villkor som för män, skulle ha svikit 
sin plikt och gjort sig ovärdig sin uppgift, om den valt 
den synnerligen bekväma utvägen att göra ingenting. Det 
återstod för den således endast att fatta det beslut den 
gjort.

Frågan om den politiska neutraliteten är därmed in
galunda afgjord. Taktiken gäller uteslutande höstens 
Andrakammarval. Om anslutning af L. K. P. R. till 
vänsterpartiernas program i allmänhet har aldrig varit 
fråga. Vi vilja endast arbeta för kvinnorösträtten genom 
att understödja de partier, som förbundit sig att verka för 
densamma. Situationen är framkallad af höigern och icke 
af L. K. P. R.

Att vår rösträttsfrågas bästa är den enda synpunkten 
för Centralstyrelsens för L. K. P. R. resolution, det fram
går bl. a. däraf, att om högerpartierna upptagit vår frå
ga på sina program och vänsterpartierna underlåtit att 
göra detta, skulle samma taktik ha följts, ehuru den då 
skulle ha bestått uti ett understödjande af högern i val
striderna. Därmed hade L. K. P. R. lika litet anslutit 
sig till högerns program som den nu gör det till vänsterns. 
För L. K. P. R. såsom organisation gäller det endast 
att arbeta för kvinnorösträtten.

Ett annat uppenbart bevis för att den politiska neutra
liteten innerst är obruten ligger däruti, att ingen organi
sation eller individ kan samtidigt ansluta sig till två politiska 
partier, och' därtill ined en så olika grundåskådning sent det 
liberala och det socialdemokratiska. Den anda af sammanhåll
ning och förstående mdlan olika partiers kvinnor, hvilken sat
te en oförglömlig prägel på det extra centralstyrelsemöte, 
där taktikfrågan afgjordes, skulle ha bytts i en för
bittrad strid, om det varit fråga om anslutning till ett, 
och än mer till två olika politiska partiprogram. Att 
framstående och öfvertygade högerkvinnor ha varit med 
om detta beslut bör i fråga om kvinnornas ställning till 
sin rösträttsfråga och till partiprogrammen vara af stort 
symptomatiskt intresse.

Om Centralstyrelsen hade sökt att pressa högerkvin
norna till valarbete i vänsterns tjänst, hade detta enligt 
min mening icke blott varit en taktisk dumhet utan äf
ven ett försök till samvetsförtryck. Men ingen röst har 
höjts därför. Under de många årens samarbete ha vi ic
ke allenast lärt oss. att akta och lita på hvarandra utan äfven 
att taga hänsyn till hvarandras partiställning. Så har äfven 
skett denna gång. Hvarje högerkvinna i L. K. P. R. kan 
individuellt bestämma sin ställning till valarbetet. Sätter 
hon kvinnornas rösträttsfråga högre än partifrågorna el
ler tror hon sig gagna sitt parti mest genom att i sin 
mån bidraga till att med henne liktänkande kvinnor sna
rast möjligt komma att stödja partiet med sin förvärfvade 
rösträtt, då arbetar hon med i valrörelsen i sommar ef-

ICKE MERA GRÅTT ELLER URBLEKT HAR!
Genom den enastående upptäckt, som gjorts vid den välkända hydropatiska anstalten Bromley i England, ar nu enhvar i stand att pa kort tid ater- 

gifva hvitt, grått och urbekt liar dess rika, naturliga färg utan bruk af färgningsämne. En intressant illustrerad bok, innehaHande den offip^lla besknfningen 
på denna nya och underbara upptäckt, sändes diskret gratis till enhvar mot dubbelt porto från RELIXIR-DEPOTEN, 2T ROSLAGSGATAN, STOCKHOLM

Rekommendation: “Till Relixir-Depoten, Stockholm-------Jag får således instämma i det omdomet, att detta ar ett underbart medel och jag kan med till.
försikt rekommendera det åt dem, som önska befria sig från grått hår o. utbyta det mot dess naturliga färg. Stockh. 18 Jan. 1911. Vict. Frodell, v. Häradshöfding“.
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ter Centralstyrelsens förslag. Äro högerns mål och medel 
för henne de viktigaste, så har hon arbete nog i att söka 
vinna sitt partis män och kvinnor ur alla partier för 
kvinnans politiska rösträtt. Vittnar ej denna paroll att 
den politiska neutraliteten sväfvar öfver kvinnornas röst
rättsrörelse?

Alla vi som arbeta för kvinnornas politiska medbor
garskap veta fullväl, att våra vägar skiljas när målet är 
nått, men samarbetet mellan de olika partiernas kvinnor 
under dessa kamp- och arbetsår har burit frukt i den 
aktning för hvarandras goda vilja och den tillit till hvar
andras åsikter, som vi förvärfvat.

Anna Whitlock.

Bref från London.
Kvinnornas dag.

en som läst de hårresande beskrifningarna öfver suff- 
fragettupptågen i London, den som trott att kvinnor

na med dessa dömt sig själfva och sin sak fick nog en 
helt annan uppfattning, när den 18 juni, ”kvinnornas 
dag”, den stora processionen af 40,000 kvinnor tågade 
genom London från The Embankment till Albert Hall.

Jag satt i mitt rum i Lyceumklubben med den all
ra präktigaste utsikt öfver Piccadilly, där tåget skulle 
draga fram. Redan kl. 2 samlades skaror af åskådare på 
de breda trottoarerna och kl. ]/24 bildade beväpnade po
liser kedja. Vid fyratiden marscherade i god fart upp 
igenom Piccadilly en skara uniformerade ynglingar un
der fladdrande engelska fanor och, med musik i spetsen, 
tydligen för att påminna dem, som behöfde påminnas 
därom, att landets försvar är män, ej kvinnor. I deras 
fotspår följde ett hundratal underliga figurer, ”sandwich- 
men”, bärande stora plakat på rygg och bröst med or
den i jättestora bokstäfver: ”Kvinnor vilja ingen röst
rätt ha”. Bredvid dem, som om de sprungit upp ur 
jorden, vandrade unga, välklädda damer, hvilka utdelade 
flygblad, ”Kvinnorna vilja ha politisk rösträtt”. Efter livad 
jag kunde se hade flygbladen strykande åtgång.

Det börjar blifva lifligt bland de väntande skarorna. 
Man sträcker på halsarna, pekar, viftar med näsdukar 
och schalar från omnibustak, automobiler, cabs, som slu
tit upp i en orörlig kedja. Beridna poliser spränga fram 
och rödja väg för de 40,000 kvinnor som ur alla sam
hällslager, från earlens dotter till kvinnan ur folkets led, 
tryckt under svettningssystemets tunga ok, demonstrera sin 
rätt till medborgerligt förtroende. I det allra bästa huu 
mör och med lifliga tillrop af beundran, aktning och 
sympati mötas de af publiken. Balkongerna äro fullsatta 
af skådelystna damer, i herrklubbarnas fönster trängas 
män i alla åldrar för att nyfiket se efter suffrageiterna, 
uppe i fönstren i de öfre våningarna ligga små nätta 
husjungfrur och klappa i händerna af idel förtjusning. 
Och det är vackert! De gröna, hvita, violetta vimplarna 
fladdra i solskenet, det liknar ett haf af gungande horten
sior.

Annonsera i Dagny!
0000000000000000000000000000000000400000

I spetsen för tåget rider Henry Drummonds änka, 
”generalen” kallad. ”Three cheers for the general”, ropa 
några, och ”three cheers” utbringas af tusentals män
niskor. I silfverrustning med blekblå mantel öfver skuld
rorna, ridande en hvit häst, följer som Jeanne d’Arc 
Miss Annan Bryce. Mrs Pankhursts bleka ansikte, brin
nande ögon och smärta gestalt är inkarnationen af ener
gi och beslutsamhet Miss Christabel Pamkhurst, den 
kanske namnkunnigaste i hela processionen, bär sin aka
demiska kappa. Efter dem 700 kvinnor, hvilka suttit häk
tade för det sätt på hvilket de kämpat för sina idéer.

Universiteten äro starkt representerade. De se ståtliga 
ut dessa bildningens representanter, där de i hundratal 
och i rask takt marschera fram i sina klädsamma, färg
rika ”gowns and caps”. Det väcker stor uppmärksamhet 
och hörbart jubel, när den teologiska fakulteten fcireträdes 
af ett femtiotal präster i sina prästdräkter. Den vidhjär- 
tade, orädde, högt bildade och lärde ärkebiskop Wilber- 
force är en ifrig förespråkare för kvinnans politiska röst
rätt.

Det förflutnas relation till nutiden, det historiskai tåget, 
följer nu. Medeltidens kvinnor kallade till riksdagen af 
sina konungar, guvernörer, borgmästare, domare tåga 
fram i sin tids dräkter. Där abedissan Hilda, stiftarin- 
nan af Benedektinerklostret i Whitby, president i kyrkliga 
synoden 664; grefvinnan Marshall, som under Edward 
l:s regering sände tvänne ombud till parlamentet; kvin
nor med säte och stämma i parlamentet under Edward 
III:s regering — 1362. Det är nutida markisinnnior, gref- 
vinnor och friherrinnor, som personifiera sina historiska 
systrar. I stora krinoliner, spetslif, klädsamma bahytter 
af strå följa kvinnor som, på grund af sitt kön, beröfva- 
des sina rättigheter 1868. Namnen äro världsberyktade: 
Florence Nightingale, Grace Darling, Charlotte Bronté, 
Harriet Martineau, Lydia Becker m. fl., kvinnor som mer 
än de flesta män verkat i den kristliga barmhärtighetens 
och upplysningens tjänst.

Hvarenda stad i England, Skottland, Irland och Wa
les tåga fram med sina guldstickade baner i rödt, i guld, 
i blått, i grönt, likaså kolonierna. Efter dem de interna
tionella med fosterlandets fanor. Amerika, Finland, Nor
ge, de länder som redan nått målet, komma först, så 
Sverige, Danmark, Frankrike, Belgien, Tyskland, Holland, 
Österrike, Ungern, Italien, Schweiz, Ryssland, Rumänien. 
När de gå förbi Lyceum Club, sänka de fanor och vimp
lar, en artighet som besvaras med varma applåder.

En mycket pittoresk grupp utgöra de hinduiska kvin
norna, som drottninglikt bära sina färgrika, guld- och 
silfverkantade mantlar, svepta öfver skuldror och hufvu- 
den. I spetsen för dem går den 66-åriga Annie Bessant, 
äfven hon hälsad af vördnadsbetygelser.

Jag kan ej nämna dem alla: skaran af gymnaster i 
sina trefliga hvita blusar och korta blå kjolar, tydligen 
elever af fru Bergman-Österberg; hundratals lärarinnor 
ur högskolor, elementarskolor, folkskolor, kindergartens, 
sjuksköterskornas oräkneliga skara, de civila ämbetskvin- 
norna, författarinnor, konstnärinnor, skådespelerskor, de 
kvinnliga fackföreningarna, fabriksinspektriserna, alla, alla

MÄL.ARBADEX
11 Handtverkaregatan 11.

BAD- TVÄTT- och STRYKINRÄTTNINQ 
l:a klass i alla afseenden.

OBS.! Sim undervisning f. damer och herrar 
R. T. 3814 - 38 15 A. T. 93 43 - 93 44
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bärande vimplar i sina händer eller de stora tunga bane
ren. Där kvinnliga händer tröttnade, togo beredvilliga 
manliga vid. Imponerade af denna utmärkt välorganiserade 
kvinnohär, gripna af allvaret och segerbeslutsamheten i 
alla dessa uppåtvända ansikten rycktes de med mot eller 
med sin vilja.

Ett hundratal musikkårer gjorde tjänst och underlät
tade ej så litet den nära fyra timmars långa marschen. I 
spetsen för skottskorna gingo säckpipblåsare i sina pitto
reska dräkter. Irländskorna, kända för sina vackra rös
ter, tågade sjungande fram.

Ett par adelsdamer åkte i flaggsmyckade vagnar vid 
sidan af tåget för att bjuda äldre kvinnor åka om kraf
terna skulle svika. Ingen lär ha begagnat sig af erbju
dandet. Polisens hållning var ytterst höflig och tillmötes
gående. En ung man, som försökte att med okvädingsord 
tränga sig in på processionen, får tre månaders fängelse 
för den bedriften. De annonsbärande herrarna, som för
kunnade att ”kvinnor vilja ingen rösträtt ha”, funno för 
godt att slinka undan. Protesten mot det betalade påstå
endet var tydligen fö!r öfverväldigande.

Här har skett ett stort omsilag i uppfattningen om 
kvinnans politiska rösträtt. Sir Edward Grey har lofvat 
att ägna frågan all uppmärksamhet, om den så skall 
kräfva ett par riksdagsveckors arbete.

Det är med en känsla af vemod man minnes hur den 
frågan behandlades vid årets riksdag hemma i Sverige. 
Man ägnade den ej många timmar. I motsats till kvinnorna 
i England arbeta vi i motvind. För något år sedan var 
den med oss. På hvad beror omslaget?

Den 19 juni 1911.
Cecilia Milow.

Notiser,
Praktisk husmodersutbildning. Motion har i Stockholms 

stadsfullmäktige väckts af dr Ivan Bratt att stadsfullmäk
tige måtte de närmaste fem åren från och med 1912 stäl
la af kastningen af den s, k. d’Anastasyska fonden intill 
ett belopp af 12,000 kr. till lämplig kommunal myndig
hets förfogande, på det att denna myndighet kunde sät
tas i stånd att för ett visst antal unga värnlösa flickor, 
som genomgått folkskolan och äro i Stockholm' hemma
hörande, bekosta och på annat sätt för dem möjliggöra 
utbildning under ettårig kurs i hemsysslor och barna
vård. I motionen instämma fru Emilia Broomé, frök
narna Anna Lindhagen, Gertrud Månsson och Alma He
din.

Kvinnorna och statsämbetena. Under denna titel har 
på Ljus’ förlag utkommit en broschyr af dr Gulli Pe- 
trini, hvari hon skarpt nagelfar löneregleringskommitténs 
betänkande med afseende på de grunder som skulle blif- 
va bestämmande för kvinnors anställning i statstjänst 
samt de utlåtanden i saken som kommit från vederböSran- 
de myndigheter. Vi återkomma längre fram med ett utför
ligare omnämnande af den märkliga lilla broschyren, som 
oförskräckt och logiskt blottar de inkonsekvenser och 
orimligheter, som vederbörande i detta ärende gjort sig 
skyldiga till.

Föreningsmeddelanden.

S. B. K:s Hvilohem. À Håknäs vid Järna, Själfförsörj- 
jande bildade kvinnors hvilohem, firades förliden måndag 
årsdagen af hvilohemmets invigning med en enkel fest. 
Föreståndarinnan fröken Ebba Fleetwood hyllades där
vid med blommor och sång samt med tal både på vers 
och prosa, hvilka tolkade gästernas tacksamhet för hennes 
osparda och framgångsrika arbete för hemmets bästa. Te
legram afsändes till fröken Valborg Lagerwall,' hemmets 
stiftarinna, samt till fröken Louise Palander af Vega, hvi
lohemmets nitiska och intresserade kassaförvaltare och in- 
spektris.

Hemmet har under året varit flitigt besökt och sär- 
skildt under de stora helgerna har efterfrågan om platser 
varit' långt större än utrymmet medgifvit.

Hvita Bandets årsmöte. Till medlemmar at centralsty
relsen för Hvita Bandet ha på det nyligen i Gefle hållna 
årsmöte omvalts: fru E. Wretlind, ordförande,, filöken E. Ra- 
thou, sekreterare, fru T. Fries, kassör, fröken M. Sandström, 
v. ordförande, fröknarna Symonds Ohlin, M. Olson och C. 
Francke, alla i Stockholm, fru A. Tingvall, Uppsala, och 
fröken M. Tengwall, Örebro. Till ledarinna för verksam
heten bland barn och ungdom omvaldes fröken E. Nils
son, Sundsvall, till ledarinna för sedlig fostran fröken I. 
Rogberg, Stockholm, till ledarinna för arbetet bland stuf- 
veriarbeterskor fru H. Sjögren, Sollefteå, och till ledarin
na för arbetet bland fabriksarbeterskor fru A. Preinitz, 
Stockholm. Till redaktris omvaldes fru Preinitz.

I rösträttsfrågan antog mötet en resolution, hvari ut
talas beklagande af den nuvarande regeringens sätt att
behandla denna fråga samt manas till energiskt arbete 
för att vid höstens riksdagsmannaval få anhängare af 
kvinnorösträtten valda.

Bland öfriga beslut märkes ett om inrättande af ett
alkoholisthem för kvinnor.

GLÖM EJ ATT FÖRNYA § @ 
PRENUMERTIONEN® 1

............ FÖR ÅTERSTÅENDE HALFÅRET. ——

Insänd litteratur.
Åhlén & Åkerlunds förlag, Göteborg: Gäster och främlingar 

Af Anna Lenah Elgström,
A.-B. Ljus förlag, Stockholm: Kvinnorna och statsämbetena.

Af Oulli Petrini.
P. A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm: Folkuppfostran 

och yrkesskolor. Af Frans v. Schéele.
Wahlström & Widstrands förlag, Stockholm: Konserverings- 

bok. Handledning vid trädgårdsprodukternas och skogsbä
rens ändamålsenliga tillvaratagande. För de svenska hem
men utarbetad af Gustaf Lind, föreståndare för Kungl. Landt- 
bruksakademiens trädgårdsskola, och John Gréen, lärare i 
konservering vid Kungl. Landtbruksakademiens trädgårdsskola.

Albert Bonniers förlag, Stockholm: Utanför, Berättelser af 
Signe Engström. —- Skandalhuset. Roman af Ulrik Uhlatid. 
— Ad astra. En nattmålares dröm i sex tablåer. Af Larin 
Kyösti. Öfversatt af Holger Nohrström. — Vägen ut till 
Lifvet. Roman af Arthur Schnitzler. Öfversatt af Walborg 

Hedberg. — Närmar sig världsspråksproblemet sin lös
ning? Af J. Guinchard.

Fröléen & Co., Stockholm: Fruktkonservering. Utförlig hand
ledning för behandling af färsk frukt m. m. af Nils Sones- 
son, försöksassistent för Sveriges Pomologiska Förening.

: :
JHla svaga barn böra få Vasens (f. d. Nordstjernans) J

t stärkande Järnpreparat "Ferrol*'. Dess angenäma smak gör $
{ att det med lätthet tages. Aptitgifvande ökar det hastigt i
Î kroppsvikten. Pä alla apotek till 2 kr. fl. J
* :
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ ♦

♦ Mjölk dagligen till afhämtning. ♦

Oskummad för 15 öre lit. 
Handskummad för 6 öre lit.

Tjock grädde för 90 öre lit. 
l:ma smör kr. 2,00 pr kilo.

♦ StocKholms MejeriaKtieboîag. Klarabergsgatan 68. ♦
i Allm. Tel. Br. 5241. J
♦ ♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦f
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Frågor och svar.
Hvar kan man prenumerera på Dagny?

I landets alla postanstalter och boklådor kan man beställa 
huru många ex. som helst.

Skal1 man alltid prenumerera à dessa ställen?
Ja, ifall man önskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man 
alltid göra det.

Hvad kostar Dagny i postanstalter och boklådor?
Dagnys postprenumerations- och boklådspris är kr. 4:50 
för Vi, 2:50 för 7a och 1:25 för 1/l år.

Hvilka villkor erhålla prenumerantsamlare å Dagny?
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhåller en pro
vision af kr. 1:— för hvarje helårs-, 50 öre för hvarje 
haifårs- och 20 öre för hvarje kvartalsprenumerant.

Huru skall man förfara för denna provisions er-
hållande?

Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, går man tillväga 
på ett af följande sätt:

1) Antingen: Genom insändandet af prenumerationsafgiften 
med afdrag af provisionen beställer man det behöfliga an
talet ex. (hur många som helst, men alltid minst 5) direkt 
från Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress 
i ett och samma paket sänder alla beställda ex. Samlaren har då 
att ombesörja utdelningen till de samlade prenumeranterna.

2) Eller: Man prenumererar å närmaste postkontor (ej annor
städes) för de samlade prenumeranterna, detta under hvars 
och ens adress, begär kvitto å samtliga erlagda afgifter, 
tillställer oss detta kvitto, då vi omgående pr postanvis
ning sända samlaren den stadgade provisionen.

Hvar, och till hvilket pris kan man nummervis lösa 
Dagny?

I Stockholms tidningskontor och cigarraffärer samt hos Dag
nys kommissionärer i landsorten. Pris 10 öre pr nummer.

Alla skrifvelser rörande expeditionen adresseras:
DAGNYS EXPEDITION, 

STOCKHOLM.

Folkskolans Barntidning
utgifven och redigerad af STINA QUINT ut

kommer 1911 i sin tjugonde årgång.
Ett rikt illustreradt nummer hvarje vecka, 36 

veckor under året.
Bästa och lämpligaste läsning för barn af alla 

samhälls k lasser.
Prenumerera å närmaste postkontor. Pris för 

helt år Kronor 1: 65, halft år 90 öre.

GYNNA DAGNYS 
ANNONSÖRERI

PLATSSÖKANDE.
(Platssökande få sina annonser införda i

Dagny för half va priset eller 7a/g öre pr mm.)

Tysk lärarinna,
undervisningsvan och med bästa 
svenska referenser, önskar från 15 
Juli ferieplats, helst på landet. Svar 
till "Språkkunnig", under adress S. 
Gumælii Annonsbyrå. Stockholm, 
f. v. b.

Ung värmländska
önskar plats i familj för att gå 
frun tillhanda. Gärna där barn 
finnes. Genomgått 8-klassigt läro
verk samt slöjd- och hushållskurs. 
Platsen kan tillträdas när som helst. 
Svar inom den 30 till A. A. L., 
Kristinehamn p. r.

Bildad, praktisk och
gladlynt ung dam,

fullt kunnig och van att sköta ett 
ordentligt hem önskar värdinneplats 
nu eller 1 Sept. Utm. ref. Svar 
till "Trefnad och ordning", Sunds- 
vall p. r._______________

SpråttiMig ung fru
önskar som sällskap och hjälp med
följa bildad dam e. fam. på utländsk 
resa e. till badort. Svar till "E. E. 
26" under adress S. Gumælii An
nonsbyrå, Stockholm, f. v. b.

En 17 års flicka,
som aflagt realskoleexamen med 
fina betyg, önskar ferieläsa med 
ett eller två barn. Äfven något 
sykunnig. Sv. till “Realist", Poste 
restante, Katrineholm, inom 14 da- 
gar.

Studentska
önskar till hösten plats i skola eller 
hem att undervisa företrädesvis i 
språk. Idkat språkstudier i utlan
det. Svar till “Fil. stud. 09", Falun.

BÄTTRE FLICKA,
ordentlig och kunnig i matlagning 
och bakning önskar plats som hjälp 
i hushåll. Sv. tacks, (helst inom 8 
dag.) till "X. Y.", Gäfle p. r.

Undervisningsvan
småskolelärarinna önskar under 
sommaren plats i familj att läsa med 
ett à två barn. Än äfven villig del
taga i hushållsgöromål. Svar till 
“Undervisningsvan,,, Kårsta p. r.

TJ nder visnings van,
musikalisk lärarinna söker plats för 
läsåret. Goda betyg. Svar “Glad
lynt — Enkel", Sv. Telegramby
råns Annonsafd., Sthlm, f. v. b.

Gymnasist
med rek. från klassföreståndare ön
skar under sommaren läsa med 
gosse i klass I—III. Svar till “N“., 
Väsby p. r.

En frisk, vänlig, ordningsam 
ställföreträdarinna

för sjuk landthusmoder å natur
skön landtgård i Värmland önskas 
snarast. Svar till "Landtbrukare", 
poste restante, Adolfsfors.

En 20-årig anspråkslös
finsk flicka,

som genomgått handelsskolan, ön
skar mot helinackordering plats 
som barnflicka eller husa för att 
lära sig svenska. Van att sköta 
barn och hjälpa frun. Svar emot
ses före d. 20 Juli till pastor Va- 
lanne, Töysä prästgård, Vasa län, 
Finland.

Värdinneplats
i mindre hem önskas till hösten af 
32-årig prästdotter, med flerårig 
vana i hushåll. Svar till "Präst
dotter" under adr. S. Gumælii An
nonsbyrå, Stockholm, f. v. b.

Bilflad ung dam,
maskinskrifverska, ägande utmärkt 
handstil, kunnig i kontorsgöromål 
och hvarjehanda, önskar plats hos 
domare, häiadsskrifvare eller affärs
man i stad eller på landet. Utm. 
betyg och ref. finnas. Svar till 
"Kunnig och Plikttrogen", Sunds
vall p. r.

16-års flicka,
som genomgått 7 klasser i läroverk, 
önskar plats under sommaren att 
läsa med ett eller flera barn i vanl. 
skolämnen. Ev. musik o. simning. 
Svar emotses tacksamt, märkt "Nyt
ta och Nöje", Allmänna tidnings
kontoret, Stockholm.

HANDARBETSLÄRARINNA
med utm. bet. och kunnig i kläd- 
och linnesöm söker genast plats i 
skola eller hem. Svar märkt "Kun
nig", Sv. Telegrambyråns Filial, 
Örebro.

Informatorsplats
för sommaren sökes af nyblifven 
student, som har vana att undervisa 
gossar. Svar ombedes under adr. 
Halvar Högfors, Örbyhus.

Plats
att som husföreståndarinna förestå 
brukshushåll eller bildad ungherres 
hem, sökes af därtill erfaren prak
tisk, medelålders bättre flicka. Svar 
till “Juni 1911", Älfsjö p. r.

MUSIKLÄRARINNA
önskar under juli vistas i bildadt 
hem, helst på landet. Fritt vivre 
mot ackompanjemang eller några 
timmars undervisning i piano. Svar 
till "Juli", Vexiö p. r.

Musikalisk, enkel flicka
önskar plats att förestå mindre hus
håll, där jungfru finnes (gärna där 
barn finnes). Är kunnig i vanlig 
matlagning, musik och handarbete 
samt för öfrigt van att med ord
ning förestå mindre stadshushåll. 
Svar emotses tacksamt till “36 år", 
p. r. Vinninga.
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å större herregård i Sverige önskas 
till 1 hov. af 25-årig svenska som 
genomgått hushållsskolam "Cordon 
Bleu" i Paris. Talar franska och 
något tyska samt kunnig i sömnad. 
Svar till "A. E.", Allée des Qenéts 
3. Le Vesinet, France, S st. O.

Hushållsfröken,
bildad, duglig, söker verksamhet 
(ej grofsysslor). Gladt lynne, rask, 
sparsam, stort ordningssinne. Fa
miljemedlem. Bet. o. rek. Sv. till 
"Nu snart A. H.", Kalmar p. r.

Kontorsdam
med flerårig vana vid böckers och 
kassas skötande önskar ombyte af 
plats till den 1 Juli eller senare. 
Svar till "15 à 1800", under adr. 
S. Gumaelius’ Annonsbyrå, Stock
holm, f. v. b.

Informator.
Gymnasist önskar informators- 

plats under sommaren mot fritt 
vivre och resa. Svar till "Gösta", 
Svenska Dagbladets Hufvudkontor.

LEDIGA PLATSER.

Kvinnlig Stenograf
och maskinskrifverska med god 
skolunderbyggnad och någon kon- 
torsvana erhåller nu genast plats i 
lifförsäkringsbolag.

Svar med ålders- och referens
uppgift samt lönepretentioner till 
”Pålitlig korrespondent”, Dagens 
Nyh., Hufvudkontor,- Stockholm.

Vii större metan, verkstad
i landsorten finnes plats ledig att 
tillträdas genast för kompetent 
Stenograf och Maskinskrifverska, van 
vid tysk korrespondens. Personlig 
ansökan vid Remingtons Plats- 
anskaffningsbyrå, Hamngatan 10, 
Stockholm.

i Bergsjö i Gefleborgs län, är le
dig. Lön 600 kr. pr år jämte 50 
öre om dagen och allt fritt vid 
vård af vanliga sjukdomsfall; vid 
epidemisjukvård däremot intet dag
arvode. Fordringar: genomgången 
fullständig sjuksköterskekurs och 
vana vid epidemisjukvård. Ansök
ning, åtföljd af meritförteckning, 
frejd och läkarebetyg insändes till 
förste provinsialläkaren A. J. 
Larson, Gefle.

Fotografer !
Skicklig negativ Retuschös er

håller pl. hos Swante Hæger, Ström
stad.

fullt kompetent att stenografera på 
svenska samt engelska eller tyska 
erhåller anställning omedelbart eller 
senast den 1 Juli.

Ansökningar innehållande uppgift 
om ålder, föregående verksamhet 
samt löneanspråk insändas till 

GRAHAM BROTHERS 
Stockholm.

En Dam
med god uppfostran och god hälsa, 
lämplig som husfru, värdinna och 
uppfostrarinna för 3 barn i ålder 
12—17 år erhåller plats i Lund. 
Den sökande bör ej vara öfver 40 
år och gärna musikalisk samt äga 
hand med tjänare. Två tjänarinnor 
finnes. Svar med foto. och refe
renser till ”3” p. r. Kristianstad.

Lediga platser.
Vid Stockholms Stads Nya Sin

nessjukhus kungöres härmed ett 
antal öfversköterskeplatser till an
sökan lediga. Sökanden skall vara 
examinerad sjuksköterska samt ha 
genomgått kurs i sinnessjukvård. 
Lön 500 kr. med fem ålderstillägg 
å 100 kr., att utgå med 3 års.mel- 
lanrum samt allting fritt. Äfven 
öfversköterskeelever mottagas.

Ansökningar åtföljda af läkare
betyg, frejdebetyg samt tjänstgö
ringsbetyg insändas till öfverläka- 
ren, Långbro sjukhus, Elfsjö. När
mare upplysningar meddelas af fö
reståndarinnan, kvinnopaviljongen.

Bättre F' 1 i c ka,
gärna syster eller sköterska, erbjudes 
angenäm vistelse under Juli med 
familj å hotell i Saltsjöbaden med 
skyldighet att vårda och sällskapa 
med 2 barn. De allra bästa refe
renser erfordras. Svar genast till 
”41/,—6% år”, under adress S. 
Gummælius’ Annonsbyrå, Stock
holm. f. v. b.

En enkel, bildad Flicka får plats 
att under Juli, Aug. sköta hushållet 
(ensam) på landet för 2 damer och 
två barn, 12—4 år. Svar till 
”Familjemedlem”, p. r. Stockholm.

Barnfröken.
Flicka från godt hem med goda 

rekommendationer och insikter i 
barnavård erhåller plats som skö
terska för ett 8 månaders barn samt 
tillsyn öfver 3 äldre barn. Svar t. 
"Barnavård" Visby p. r.

DAGNY,

KVINNORNAS BÄSTA 
PLATSANNONSTIDNING

Å Fredrika B re mer- 
Förbundet

finnas anmälda flera goda lärarin- 
neplatser till hösten för personer 
med undervisningsvana och förmå
ga att ge musiklektioner. Mottag- 
ningstid kl. 12-3.

Skicklig Modist
erhåller fast anställning, om anmälan 
gores Hattafdelningen n. b., A.-B. 
Nordiska Kompaniet, Stureplan, 
Stockholm.

I ETT GODT, STILLA HEM,
beläget i vacker trakt af Skåne, 
finnes plats för en bättre flicka, 
omkring 25 år, frisk, van vid ar
bete och villig att sköta en jung
frus åligganden i ett 4 personers 
hushåll. Ett godt bemötande ut- 
lofvas. Kommer att betraktas som 
medlem af familjen. Lön 200 kr. 
pr år. Svar med foto. jämte öf- 
riga upplysningar till "Godt hem 
i Skåne", Höör p. r.

Bildad, huslig och ordentlig 
Flicka får genast plats att sköta 
ensam ämbetsmans hem. Svar, 
helst med foto, till ”Hemtrefnad”, 
Tidningskontoret Storgatan 8, Stock
holm.

Bildad fIicka
som under sommaren vill vistas på 
landet, kan mot fritt vivre erhålla 
plats i Dalarne att gå frun tillhanda 
med förefallande göromål. Jungfru 
finnes. Svar till kapten Bengtsson, 
Holsåker.

(kunnig i kännsystemet), helst med 
flerårig vana vid skrifbyrå, erhåller 
genast anställning. Remingtons 
Platsanskaffningsbyrå, Hamngat. 10.

Stenograf
och maskinskrifverska med någon 
kontorsvana, arbetsam och pålitlig 
samt kunnig i tyska och bokföring, 
får plats i försäkringsbolag. Svar 
med betygsafskrift samt uppgift å 
ålder och lönepretentioner till "Dug
lig stenograf", Dagens Nyheter, 
Gustaf Adolfs torg.

Kmilij Korrespondent.
En i tysk och engelsk korrespon

dens samt stenografi och maskin- 
skrifning å dessa språk fullkomligt 
hemmastadd dam erhåller genast 
anställning å vårt Sekretariat.

Ansökningar, åtföljda af betygs- 
afskrifter jämte uppgift å lönean
språk, torde sändas till »Olympiska 
Spelen, Stockholm».

Organisationskommittén för 
Olympiska Spelen i Stockholm 1912.

Hushållerska.
Medelålders landtbrukare söker 

en frisk, huslig, arbetsam och or
dentlig flicka eller änka, kunnig i 
alla göromål som förekommer i ett 
mindre landthushåll. Svar med 
alla nödiga upplysningar emotses 
till "W", Norrköping p. r.

För skötande af mindre ungkarls
hem önskas snygg, treflig, huslig,’ 
yngre person, som äfven är villig 
utföra något bokföringsarbete. 
Hjälp till gröfre sysslor. Full
ständiga svar med fotografi torde 
sändas till ”Hem och hemarbete”, 
Dagens Nyheter, Gust. Ad. torg, 
Stockholm.

Kuinnliga
arbetsområden.
Utbildningskurser m. m. 
Muntliga och skriftliga 

upplysningar genom

Fredrika-Bremer- 
Förbundets Byrå,

54 Drottninggatan.

GYNNA ALLTID DAGNYS 
ANNONSÖRER!

Sprid Veckotidningen DAGNY!
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KÖPMANNABANKEN,

ArsenaEsgafan S, 
Södermalmstorg 8, 

STOCKHOLM.
Aktiekapital 3,000,000 kr.

YPPERSTA HVETEMJ0L

Sprid DagnyJ
Wiréns Eau de Cologne ROYAL är fortfarande oöverträffad.

Erhaltes i hvarje välförsedd parfymhandel samt direkt från
A. G. Wiréns Tvål- och parfymfabrik. (Grundad I860.) Kgl Hoflev.

21 Lilla Vattugatan 21 - - - Stockholm.

Andrea Eneroths Handarbetsskola
Karduansmakaregatan 8 B, 1 tr„ Stockholm. Allm. Tel. Brunkeb. 4536. 

Ettårig lärarinnekurs, omfattande fyra afdelningar.
Terminskurser i konstsömnad, linnesömnd och klädsömnad. Utför

ligt prospekt sändes.
Anmälningar mottagas nu alla dagar, utom måndagar, 72 12— 

och skriftligen till nästa termin, som börjar i september.

— -f Vid------
Professor Unmans Institut

börjar 2 Okt. ny (ett*årig) kurs i Massage 
och Sjukgymnastik. Begär prospekt. 

Brunkebergsgatan 9, Stockholm.

.. Prenumerera på posten eller tel. 
O. 32 75 på

Mönstertidningen
Konstslöjden i Hemmet,

Pris 3.50 pr år, 12 häften. Lös
nummer 30 öre. Innehåller mön
ster till broderier, väfnader, läder
plastik, gyllenläder, drifning i me
tall, målning på porslin, trä, m. m. 

Prenumeranter få begära mönster. 
Äldre årgångar realiseras.

Red.: Valhallavägen 19, n. b., 
Stockholm. 

OBS.! Sommaradress: Visby. 
Filial: Haparanda.

G. o. A. ME (MOW.

Skandinavisk Konstslöjdsförsäljning,
STOCKHOLM, 27 Klarabergsgat. 27.

Handarbeten, rikt urval 
Nationaldräkter, tyger 

och tillbehör 
Träslöjd, stort lager 
National- och Garne- 

ringsband, egen till- 
1 verkning.

HERM. HAMNQVIST
Kungl. Hoffotograf.

Biblioteksg. 11, Stockholm.

1 dussin kabinettsfotografief, matt 
papper, 12 kronor.

Annonsera i DAGNY,

Hvad skola 
vi dricka?

Studera Gertrud Bergströms recept å
Alkoholfria

MÅLTIDS- och LÄSKEDRYCKER

P. A. NORSTEDT & 
SÖNERS FÖRLAG...

Pris 40 öre. (s. t. a. 273284)

HL Fredrika HL
Bremer-Förbundet,

Å Fredrika Bremer-Förbundet 
finnas anmälda lektionsgifvare, in- 
och utländska, hushållsbiträden af 
olika slag, barnfröknar, kontorsbi- 
träden, gymnaster m. m.

Mottagningstid kl. 12 — 4.
Adr. Drottninggatan 54, Stock

holm.
Allm. tel. 48 16. Riks tel. 27 62.

Fredrika-Bremer-Förbundet: Drottninggatan 54.
Rikstel. 27 62. Förbundets byrå öppen 11—4. Allm. tel. 4816.
Fredrika-Bremer-Förbundets Sjuksköterskebyrå : Tunnelgat. 25.

Rikstel. 68 98. Allm. tel. 82 11.

Sju präktiga äfventyrsböcker för barn o. ungdom.

Xlcnc Iriifif Berättelse för barn och ungdom. 
1 ôdiCilS Kurir. Fritt efter Jules Verne af Alfred 

Smedberg. 352 sidor med 47 illustrationer af Karl Aspelln. Kar- 
tonnerad. Pris 75 öre.
P,,roI En riddarsaga från medeltiden. Bearbetning 
r 0.1 ZlVal. af Hugo Gyllander. 259 sidor. Med 45 illu
strationer af Ingeborg Uddén. Kartonnerad. Pris 75 öre.

Sagogrottan i Sagoskogen. Ensaralin§
Harald Östenson. 303 sid., 50 illustrationer. 
75 öre.

Kartonnerad. Pris

Den hemlighetsfulla ön.

Hjälten bland hjältar

Berättelse för barn 
och ungdom. Fritt

efter Jules Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustratio
ner af Brita Ellström. Kartonnerad. Pris 75 öre.

skildrade för barn och 
ungdom af Marie Lou-

Charles G. Gordons lif och stordåd, ise Gagner, 304 sidor,
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. Pris 75 öre.

Nybyggarna i Kanada. och ungdom. Bear
betning efter Kapten Marryat af Anna Gustafsson. 296 sidor. 39 
illustr. af Nils Larsson. Kartonnerad. Pris 75 öre.

1 Guldslottets Rosengårdar. berättelser
af Harald Östenson. 151 sid., 39 ill. Kartonnerad. Pris 75 öre 

i Erhålles i hvarje bokhandel eller direkt fråntFolkskolans Barntidnings Förlag, Stockholm. (Stina Quint.)

KVINNOR I DET SOCIALA ARBETET.

CENTRALFÖRBUNDETS FÖR SOCIALT ARBETE UTBILD
NINGSKURS för praktiskt socialt arbete, exempeluis bostads- 
nspektion, fosterbarnsinspektion elI. annat barnauårdsarbete,

nice uärdskap i arbetarebostadshus m. m. börjar nytt arbetsår 
1 oktober—1 juli.

PRAKTISK OCH TEORETISK SOCIALHYGIENISK UTBILD
NING. Ettårig kurs. Pris 250 kr. Prospekt rekuireras hos 

C. S. A:s byrå, Lästmakaregatan 6, Stockholm.

ANNONSERA I 
DAGNY.

Innehållsförteckning.
Dagens nummer innehåller:

Den internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm. II.
Af Ellen Rleman.

L. K. P. R:s centralstyrelsemöte.

L. K. P. R:s afgående ordförande. Doktor Lydia Wahlström.
Af Ellen Rleman.

Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester.
Ett tack och en hälsning från Finland.

L. K. P. R. och den politiska neutraliteten. Af Anna 
Whitlock.

Bref från London. Kvinnornas dag. Af Cecilia Milow. 
Notiser.

Föreningsmeddelanden.

Insänd litteratur.

Prenumeration å Dagny sker å närmaste postanstalt 
— ... eller bokhandel. ===== 111




